
  نصب کرکره برقی

ریل ها در نصب کرکره برقی پارکینگ برای به حرکت )Installation of electric shutters( نصب کرکره برقی

محفظه هایی بلند شبیه به مکعب مستطیل  نصب کرکره برقی پارکینگدر آمدن تیغه ها استفاده می گردند. ریل ها در 

هستند که به صورت عمود در دو طرف ورودی و به روی دیوار نصب می شوند. بخشی از تیغه ها در نصب کرکره 

 .باعث به حرکت در آمدن کرکره می گردد موتور کرکره برقیدرون ریل قرار دارند که با استفاده از نیروی   برقی

ی به عالوه چند محصول از متعلقات پارکینگ مانند هر محصول دیگری نیاز به چند بخش اصل نصب کرکره برقی برای

 :آن دارد

 2موتور کرکره برقی در نصب کرکره برقیشظضض 

 تیغه کرکره برقی در نصب کرکره پارکینگ : بدنه اصلی و قسمت اعظم که در دید مصرف کننده است 

  کپس: در نصب کرکره پارکینگ قطعه ای پالستیکی در دو سر تیغه ها می خورد و هم باعث کم صدا شدن

 .تیغه می شود و هم از خارج شدن تیغه ها از ریل جلوگیری می کند

  الستیک انتهایی: این قطعه در نصب کرکره برقی باعث می شود چند سانتیمتر تلورانس در انتهای کار قرار

 .بگیرد تا تیغه کامل کف زمین بنشیند

 نصب کرکره برقی پارکینگ

غازه ها و گاراژ ها با درب های خانه متفاوت باشند به همین جهت از در زمان های قدیم این یک قانون بوده که درب م

به عنوان درب استفاده می کردند. اما در گذشته جابجایی این کرکره های دستی خیلی سخت بود و در کرکره های دستی

کره های دستی به مواقعی بعضی افراد قدرت کشیدن کرکره را به سمت پایین نداشتند بعد از آن با پیشرفت تکنولوژی کر

کرکره های برقی تبدیل شدند و با قرار دادن یک موتور بر روی کرکره کاری کنند تا کرکره به صورت اتوماتیک 

 .حرکت کند و دیگر نیازی به نیروی دست نداشته باشد

ی ساخته می شوند بهتر است بدانیم که کرکره های برقی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آن ها با توجه به سلیقه مشتر

 .می شود جنس تیغه های به کار برده شده در آن است کرکره برقی اتوماتیکبرای مثال اولین عاملی که باعث تنوع 

  کرکره برقی گالوانیزه: شاید تا به حال نام گالوانیزه را شنیده باشید. گالوانیزه برای ورقه های مورد استفاده در

کارخانه ها به کار برده می شود و در واقع شیشه هایی است که دارای مقاومت بسیار باالیی هستند بنابراین 

 .استکرکره گالوانیزهیکی از انواع کرکره ها 

 ی پلی کربنات: پلی کربنات در واقع نوعی واکنش، فرمول و نام شیمیایی است که برای تشکیل کرکره برق

ورقه های جدید کاربرد داردورقه ها و تیغه های پلی کربنات نسبت به دیگر ورقه ها و کرکره ها گران تر 

 .هستند اما می توان گفت مقاومت بسیار باالیی ندارند

 های   از بهترین کرکره ها هستند چرا که وجود تیغه های آلومینیومی اتوماتیککرکره  :کرکره برقی آلومینیوم

 .آلومینیومی در آن باعث شده تا جزء مقاوم ترین کرکره ها باشند

متفاوت است به طوری که بعضی از کرکره ها  با وجود تنوع در جنس مورد استفاده رنگ و طرح کرکره ها نیز با هم

وبی درآورد و همینطور می توان در رنگ های مختلف و هم چنین با نوشته های مختلفی را می توان به طرح های چ

 .اعم از تبلیغات آن ها را ساخت. بدین ترتیب بنا به آن چه که شما مشتریان عزیز نیاز دارید ساخته می شوند

 راه های تشخیص کرکره آلومینیومی اصل از تقلبی

همان طور که می دانید در هر کدام از بازار های امروز اجناس اصلی و تقلبی وجود دارد و امروزه سطح کاری بازار 

های تقلبی به قدری پیشرفت کرده که تشخیص جنس اصل و فرع را برای افراد بسیار سخت کرده است. اما آن چیزی 

کند با تجربه بودن در این حرفه است. معموال برای  که در این میان مهم است و می تواند به شما در تشخیص کمک

از دو نوع ورقه استفاده می شود که یا از مواد اولیه اصلی و یا مواد اولیه بازیافتیساخته  ساخت کرکره برقی آلومینیومی

 شده است حاال تشخیص این که شما بفهمید کدام فرعی و کدام اصلی است کاری کامال سخت است. راه های تشخیص

 :اصل و تقلبی بودن کرکره را بیاموزید
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  در وهله اول آلومینیوم فلزی است که ضد خش بوده و هم چنین سبک است بنابراین شما زمانی که خرید می

کنید باید به وزن کرکره برقی پارکینگ توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که اگر وزن خیلی باال باشد و یا خیلی 

ص بودن آن می دهد. اگر خیلی سبک باشد یعنی مقدار آلومینیوم ناچیز در آن وجود پایین باشد نشان از ناخال

 .دارد و اگر خیلی سنگین باشد یعنی یک فلز دیگر مثال آهن نیز در آن وجود دارد

  مورد بعدی شکل و ظاهر آن است به دلیل این که کرکره ها ظاهر خاصی دارند و از الیه های خاصی ساخته

ه از متریال نا مرغوب استفاده شود این شکل و الیه بندی خاص کرکره ها از بین می رود و شده اند زمانی ک

 .آن منظمی مورد انتظار را نخواهد داشت

 قیمت نصب کرکره برقی پارکینگ

بسیار داغ کرده   امروزه بسیار در بین خانواده ها باب شده است و به همین جهت بازار دالالن راکرکره های پارکینگ 

را از هر جایی  کرکره پارکینگ اتوماتیکبتوانند از این راه سود گزاف ببرند. اما با کمی توجه در می یابید که نباید  تا

قیمت نصب کرکره برقی  .عنوان نباید هزینه زیاد پرداخت کرد به هیچ نصب کرکره پارکینگ چنین برای  بخرید و هم

از چه برندی است موتور کرکره برقیچنین باید توجه داشت که  است همو وزن آن متفاوت  سایز کرکرهبنا به  پارکینگ

 .که هزینه نصب آن متفاوت است چرا 

 پارکینگ  نصب کرکره برقی

موتور کرکره  کرکره های برقی نیاز به نصاب کامال ماهر و با تجربه دارند چرا که در درجه اول تنظیم کردن

شخاص بی تجربه انجام شود قطعا بعدا شما را با مشکل مواجه خواهد کار هر شخصی نیست و اگر توسط ا اتوماتیک

شما به راحتی حرکت نکند، پر سرو صدا  کرکره پارکینگ خانگیکرد. ممکن است نصب غیر ایده آل باعث شود که 

د باید کار داریکرکره پارکینگ هوشمند باشد و یا این که اصال کار نکند. به هر حال اگر نتیجه مطلوبی از استفاده یک 

 .خود را به دست ماهران این حرفه بسپارید

 نمایندگی نصب کرکره برقی پارکینگ

خود نیاز دارید که از یک جای مطمئن این نصاب را پیدا کنید پیشنهاد ما به شما نصب کرکره برقی پارکینگ  شما برای

و سپس نصاب خود را از میان نمایندگی های  خود را از ایران کرکره انجام دادهخرید کرکره پارکینگ این است که ابتدا 

در ایران  بزرگترین کمپانی های کرکره سازیدر سراسر ایران انتخاب کنید. ایران کرکره یکی از  ایران کرکره مختلف

ور ایجاد کند تا دسترسی مشتریان به است و تا به حال توانسته نمایندگی های مختلفی را در شهر ها و استان های کش

 .نزدیک ترین نمایندگی ها آسان تر انجام شود

مشتریان گرامی جهت مشاوره خرید کرکره می توانید با شماره های                                                              

 .برقرار کنید تماسایران کرکره 
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